
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:............................................................................................................... 

Cidade:.................................................................................................... 

Telefone: (.....)......................................................... 

 Email: ............................................................................................ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: “Efeitos do treinamento intervalado de alta 

intensidade (HIIT) associado ao jejum intermitente sobre a reatividade microvascular, 

composição corporal e biomarcadores em mulheres sedentárias com sobrepeso ou 

obesidade: estudo HIIT-FAST” 

Pesquisadores Responsáveis: Diogo Van Bavel, telefone (21) 98612-412, e-mail 

diogobavel@gmail.com; Andrea de Lorenzo (21) 99531-6994, e Eduardo Tibiriçá (21) 

99914-6075. 

Contatos do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia: 

Endereço: Rua das Laranjeiras 374, Laranjeiras, 22.240-002, Rio de Janeiro, 5º andar, 

telefone (21) 3037-2307, endereço eletrônico: cepinclaranjeiras@gmail.com, 

coordenadora Dra. Yolanda Maria Cyranka. 

 

Prezado (a),  

Você está sendo convidado para participar de um estudo clínico. Antes de fornecer 

seu consentimento, solicitamos que você leia estas informações com atenção. É 

importante que você leia e compreenda os procedimentos propostos. Leve o tempo 

que for necessário para fazer todas as perguntas que você queira. O médico/equipe 

de estudo lhe explicará todas as palavras ou informações que não estejam claros para 

você. 

Objetivos do estudo: 

O objetivo do presente estudo é verificar, em mulheres sedentárias (que não praticam 

atividades físicas regulares) com sobrepeso (peso acima do ideal), o efeito da 

combinação das metodologias de jejum intermitente e treinamento físico intervalado de 

alta intensidade e curta duração (HIIT), sobre o funcionamento dos seus vasos 

sanguíneos e sua composição corporal. 

Para a realização desse estudo os seguintes procedimentos e exames serão 

realizados: 

- Medição da pressão arterial.  
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- Coleta de amostra de sangue onde serão examinadas diversas substâncias cujos 

níveis variam de acordo com o treinamento físico. O procedimento é o mesmo utilizado 

para exames de sangue que você já faz habitualmente.  

- Exame do funcionamento dos seus vasos sanguíneos superficiais da pele com uma 

técnica de luz laser, sendo que sua pele não vai ser perfurada, nenhuma substância 

será injetada e você não vai sentir nenhuma dor ou desconforto. O exame exige 

somente que você fique deitado durante meia hora, sem se movimentar muito, para 

que o exame mostre como estão funcionando os pequenos vasos sanguíneos na sua 

pele. Você deverá comparecer ao laboratório de pesquisa clínica do INC antes e três 

meses após o início do estudo. 

- Você também vai realizar três sessões semanais de treinamento físico. Para as 

voluntárias sorteadas para o treinamento de alta intensidade e de curta duração (HIIT), 

o exercício consistirá de 8-10 estímulos de 4 minutos em alta intensidade, seguidos 

por 3 minutos em baixa intensidade. As voluntárias sorteadas para o treinamento 

contínuo de intensidade moderada (TCM) farão exercício por 47 minutos. 

- Você receberá orientação fornecida por nutricionista que incluirá escolhas de 

alimentos saudáveis e organização dos horários das refeições. As voluntárias 

sorteadas para o grupo de jejum intermitente deverão realizar o exercício após um 

período de 12 horas de jejum. Após os exercícios em jejum, será permitido que as 

voluntárias comam de acordo com a contagem de calorias individualizada. A 

hidratação com água é liberada todos os dias de acordo com a sede.  

 

Riscos e inconveniências: 

Não existem riscos significativos decorrentes das técnicas de investigação do 

funcionamento dos seus vasos sanguíneos da pele. A coleta de sangue será realizada 

com material descartável, existindo apenas risco de dor leve ou pequeno hematoma. 

O protocolo de exercício intervalado, assim como a metodologia do jejum intermitente, 

têm se mostrado seguros em trabalhos científicos. Algumas possíveis intercorrências 

causadas pelo exercício associado ao jejum são desconfortos e fadiga na musculatura 

das pernas, câimbras, dores de cabeça, tonturas, sensação de desmaio.  

Fluxo de atendimento  

O voluntário que apresentar alguma intercorrência durante o treinamento será 

atendido inicialmente no próprio local do treino pela equipe de pesquisa, com 

treinamento para atendimento básico a emergências. No caso de complicações leves, 

como por exemplo tontura, desconforto nos membros, o atendimento será no local e o 

indivíduo será liberado após alimentar-se e com o término dos sintomas, será 

interrompida a sessão de exercícios do dia.  



Caso não ocorra melhora ou se a intercorrência for mais grave (desmaio, dor no peito 

ou outros sintomas cardiovasculares, por exemplo), o indivíduo será encaminhado 

para avaliação médica no INC, a ser realizada no quinto andar por profissionais do 

setor, ou caso não haja disponibilidade no momento, para atendimento de urgência 

conforme rotina do hospital. A partir dessas avaliações médicas, as condutas serão 

traçadas de acordo com a necessidade imposta pelo diagnóstico de cada indivíduo. 

Informações Adicionais 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar em participar, bem 

como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Efeitos do treinamento intervalado de 

alta intensidade (HITT) associado ao jejum intermitente sobre a reatividade 

microvascular, composição corporal e biomarcadores em mulheres sedentárias com 

sobrepeso ou obesidade: estudo HIIT-FAST” 

Os objetivos desta pesquisa são claros para mim. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

As informações obtidas sobre você e os materiais biológicos recolhidos para os fins 

deste estudo só serão utilizados para os objetivos do estudo. 

 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________ / __________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

____________________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 

__________________________________________________________________ 


